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 لسالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.ا

 عمل في مؤسسة طباعة تطبع مطبوعات عامة، ومن ضمن ما تطبعه صور لنساء متبرجات، ماما حكم الهذا �قول: 

  وأي قسم آخر؟ ؟حكم العمل في قسم الطباعة

بهن  التصو�ر عموًما محرم، وأشده تصو�ر النساء، ال سیما إذا �نَّ متبرجات ُ�فَتتنو  ،ال شك أن طباعة تصو�ر النساء

 .م، والتعاون معهم علیه �ذلكمحر  ضعاف الدین ومرضى القلوب، فالعمل

 .الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین

 : "�اُب الحیاُء من اإل�مان. -رحمه هللا تعالى-قال اإلمام أبو عبد هللا  

 حدثنا عبد هللا بن یوسف قال..

 كذا ُضِبط؟ 

 �اُب؟

  من اإل�مان.طالب: الحیاءُ 

 . �عني مقطوع عن اإلضافة، �اٌب الحیاء من اإل�مان.نعمهو �اٌب، 

 "�اٌب: الحیاُء من اإل�مان. 

 -هللا ن عبد هللا عن أبیه أن رسولحدثنا عبد هللا بن یوسف قال: أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سالم ب

األنصار  مّر على رجٍل من -صلى هللا علیه وسلم-هللا  مّر على رجٍل من األنصار، أن رسول -صلى هللا علیه وسلم

 ".»دعه، فإن الحیاء من اإل�مان«: -صلى هللا علیه وسلم-وهو �عظ أخاه في الحیاء، فقال رسول هللا 

یقول فأجمعین. أما �عد،  وصحبه آله وعلى محمد نبینا ورسوله عبده على و�ارك وسلم هللا وصلى العالمین، رب هلل الحمد

 : �اٌب: الحیاء من اإل�مان. -رحمه هللا تعالى-ام البخاري اإلم

ن، �عني مقطوع عن اإلضافة، وحینئٍذ �كون خبًرا لمبتدأ محذوف تقدیره هذا �اٌب، الحیاُء من اإل �مان جملة �اٌب هو ُمنوَّ

 .تامة، مبتدأ وخبر، الحیاء مبتدأ، ومن اإل�مان متعلق �محذوف خبر مبتدأ �ائن ومستقل

م مع �قیة مباحثه في �اب: أمور اإل�مان. �عني الحیاء قال اب   ن �ضعٌ اإل�ما«ن حجر: ووجه �ون الحیاء من اإل�مان تقدَّ

ن م، و�ونه »وأدناها إماطة األذى عن الطر�ق، والحیاء شعبة من اإل�مان ،وستون شعبة، أعالها قول ال إله إال هللا

 عما وهو أ�ًضا �حمل على ما �جُمل و�حُسن �المسلم أن �فعله، و�كفُّ إلیه الشرع، وحثَّ علیه،  ااإل�مان؛ ألنه مما دع

ي هذا ف�شین المسلم، وهذه صفات المؤمنین، ومن ُنِزع الحیاء من منه فإنه سوف یرتكب أشیاء ال تلیق �المؤمن، والحیاء 

 . »فإن الحیاء من اإل�مان«الحدیث 
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ك األنصار وهو �عظ أخاه في الحیاء، �عني �أمره بتر�ه: اتر  مّر على رجٍل من -صلى هللا علیه وسلم-أن رسول هللا 

الحیاء؛ ألن �عض الناس �خلط بین الحیاء الممدوح الذي هو شعبٌة من ُشعب اإل�مان، وهو من اإل�مان �ما في هذا 

�عض  ،اأو مذمومً  االحدیث و�ین الخجل الذي �كفُّ اإلنسان عن الجرأة على الكالم في أي شيء سواًء �ان محمودً 

الناس �جلس في المجالس وال یتكلم، �ستحي، قد �مّر شيء �حسن السكوت عنه، وقد �مّر شيء ال �حسن السكوت عنه، 

 والخجل �ختلف عن الحیاء، الحیاء ،وقد �مّر شيء �جب إنكاره، و�كون هذا الشخص المتَِّصف بهذه الصفة وهي الخجل

ا ُجِبل لم ؛شيء �جب إنكاره، وال �ستطیع إنكاره؛ ألنه ال یتمكن من ذلكال �أتي إال �خیر؛ ألنه من اإل�مان، فقد �مرُّ 

�عني اترك هذا الحیاء، الناس �خلطون بین هذا الحیاء الذي هو في  ،علیه من هذا الخجل المذموم، وهو �عظ أخاه

 �عني اتر�ه ال »دعه«: -صلى هللا علیه وسلم-حقیقته خجل، و�ین الحیاء الذي جاء الشرع �مدحه، فقال رسول هللا 

بن صدیق، اأو  او�ما صد�قً  اوهكذا إذا سمعنا من �أمر أحًدا إما ولًدا له و�ما قر�بً  ،»فإن الحیاء من اإل�مان«تعظه، 

 �قول: دع إنكاره. 

رزق مع اطلب ال، ذا �ثیًراه ، سمعنافقط، اتر�ها كرزقهذه الدروس ومالزمة هذه المساجد �قطع �عض الناس �قول 

ا یذ�ر لة، أو الناس الیوم على مءلئال تتعرض ألذى، أو لمسا ؛ا اتر�ها، أو �قول له: دع هذه الصفة الحمیدةالناس، دعه

ل ثو�ك، خفِّف لحیك أو احلق لحیك أو افعل �ذا أو افعل �ذا، �عظه في  �عض العوام من شفقته على ولده �قول: طوِّ

. »فإن الحیاء من اإل�مان«تعظه، هذه لیست موعظة، دعه، دعه، ال  ،ترك ما ُ�حمد علیه شرًعا، مثل هذا �قال: دعه

ال �أتي  ، وهو لیس �حیاء؛ ألن الحیاءنعم قد یوجد ما یلتبس أمره �الحیاء، وهو عدم الكالم �سمیه الناس في عرفهم حیاءً 

ت المصالح الدینیة والدنیو�ة، وفائدة إعادته هنا أ ة، تبع ك �التبعینه ُذِكر هناإال �خیر، قد یلتبس �الخجل المذموم الذي �فوِّ

�عني  والحیاء شعبة من اإل�مان تبع، وهنا �القصد ،وأدناها �ذا ،أعالها �ذا ،لشعب اإل�مان، اإل�مان �ضع وستون شعبة

 .الترجمة ذههذا منصوص علیه به

ا �القصد اإل�مان، وهن �اٌب الحیاء من ،هناك: �اب أمور اإل�مان، ومن ضمنها تبًعا لها الحیاء، وهنا قصًدا �اب الحیاء 

عب هذا حدیث وذاك حدیث، ش ،�عني اإلتیان �خبر آخر، �حدیث آخر ،مع فائدة مغایرة الطر�ق، مع فائدة مغایرة الطر�ق

 .اإل�مان حدیث مستقل، وهذا حدیث مستقل

 ..نِّیسي نز�ل مصر ورجال اإلسناد سواه من أهل المدینة: حدثنا عبد هللا بن یوسف هو التِّ قوله 

 الب: دمشق.ط

 قلت؟  ماذانعم، 

 طالب: ......
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، �عني ت مصر، حدثنا عبد هللا بن یوسف الِتنِّیسي نز�ل دمشق نعم، ورجال اإلسناد سواه من أهل المدینةءین جاأ ال، من

 ..�قیة اإلسناد 

 طالب: مدنیون.

 ، لكن نزل دمشق، انتقل من ِتّنیس إلى دمشق. نعمنِّیسي �مصر هو الت

 .�عني مالك بن أنس، والحدیث في الموطأ ،ابن أنس :حدثنا مالٌك، ولكر�مة :ولألصیلي ،قوله: أخبرنا

 .قوله: عن أبیه هو عبد هللا بن عمر بن الخطاب 

اء، �قول ُ�عدَّى �على و�الب ،لمسلم من طر�ق معمر: مّر برجٍل، ومّر �معنى اجتاز، َیتعّدى اجتاز ،قوله: مّر على رجلٍ  

ما جاءت  ،ما ُسمُّوا في طر�ق من الطرق  ،ما عرفتهم :سم هذین الرجلین الواعظ وأخیه، �قولابن حجر: ولم أعرف ا

 ستًرا ؛تسمیتهم، وال یوجد في �تب المبهمات تسمیة لهذا الواعظ والموعوظ، والرواة ال �حرصون على تسمیة مثل هذا

هي ن وهذا الذي یدل علیه ،ظ إذا �ان حیاؤهعلیه؛ ألن هذا لیس مما ُ�حَمد علیه ال الواعظ وال الموعوظ، نعم الموعو 

ّمي سُ ألخیه إذا �ان مما ُ�حَمد علیه تحُسن تسمیته، وال مانع من تسمیته، لكن إذا ما  -علیه الصالة والسالم -النبي

 والفائدة من الحدیث واضحة.  ،اولم یوجد الحكم ظاهرً  ،وُ�ِحث عنه في المبهمات

ف أو ر وقوله: �عظ أي ینصح، أو ُ�خوِّ ولى أن �ذا شرحوه، واألولى أن ُ�شرح �ما جاء عند المصنف في األدب، واأل ،ُیذ�ِّ

ولفظه: �عاتب  ،ُ�شَرح �ما جاء عند المصنف في األدب، من طر�ق عبد العز�ز بن أبي سلمة الماجشون عن ابن شهاب

حد منهم ومروا على وا ،للصید والع، طاألمثلة الحیة الموجودة بینناأخاه في الحیاء، یلومه، و�عاتبه، مثل ما ذ�رنا من 

: ال للجماعة �عد الصالة، قالوا: والصید، قال: �هللا اإلمام، قالتحدث أ طلب مني أنقال: �هللا، اإلمام  ،�طلع معهم

و�تر�ون األهم،  ،ألن نظرة �عض الناس قاصرة، نظرتهم قاصرة، ینظرون لألدنى ؛، مثل هذا من هذا النوعتتأخر

تنم �ل فعلى المسلم أن �غ ،لق �الدنیا أمر ملحوٍج علیه، ملحوٍج علیه، وأما ما یتعلق �الدین فأمر �فوتواألعلى، و�تع

 .-جل وعال-لحظة من لحظاته فیما �قر�ه إلى هللا 

ت أن�قول:  ي �ك، قد أضّر �ك، انتهى، مثل الذ�عاتب أخاه في الحیاء �قول: إنك لتستحیي، حتى �أنه �قول: قد أضرّ  

ي دنیاك، و�حتمل أن �كون جمع له العتاب والوعظ، جمع له العتاب والوعظ، فذ�ر �عض الرواة ما لم یذ�ره تتضرر ف

ه و�أمره اآلخر، �عظه و�عاتبه، �أمره �ما ینفعه، و�نهاه عما �ضرُّه، وعلى حدِّ زعمه أن الحیاء قد أضرَّ �ه فینهاه عن

 بتر�ه؛ لئال �فوته ما �فوت من أمر الدنیا. 

بن حجر: لكن المخرج ُمتحد، مخرج الحدیث متحد، فالظاهر أنه من تصرُّف الراوي، �حسب ما اعتقد أن �ل لفٍظ �قول ا

�عاتب، لكن رأى  أن و�ما ،�عظ أن منهما �قوم مقام اآلخر، �كون من �اب الروا�ة �المعنى، اللفظ المنقول األول واحد، إما

وأن الوعظ هو المعاتبة  ،ذ�رها، ثم جاء من �عده ومن رواه �المعنى�عض الرواة أن المحفوظ �عظ فذ�رها، أو �عاتب ف
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�معنى واحد فذ�ره �المعنى. وفي سببیة، �عظ أخاه في الحیاء �عني �سبب الحیاء، فكأن الرجل �ان �ثیر الحیاء، فكان 

ي �طلبه منه �عني ذلك �منعه من استیفاء حقوقه، وهذا موجود إلى یومنا هذا، �كون لبعض الناس حق عند غیره �ستحی

�خجل، وهذا حیاء ال شك أنه محمود، هذا �ونه �خجل من طلب إال إذا �ان یترتب علیه تفو�ت واجب، تضیع نفقة 

فعاتبه أخوه على ذلك، فقال له  ،واجبة، وأمواله عند الناس، هذا �كون حینئٍذ مذموًما، فكان ذلك �منعه من استیفاء حقوقه

أي اتر�ه على هذا الُخُلق الَسنّي، الرفیع، العالي، ثم زاده في ذلك ترغیًبا لحكمه،  »دعه« :-صلى هللا علیه وسلم-النبي 

 .�أنه من اإل�مان

ه جّر له ذلك تحصیل أجر ذلك الحق، و�ذا �ان الحیاء �منع صاحب تیفاء حق نفسهو�ذا �ان الحیاء �منع صاحبه من اس 

أنظره فهو مأجور، و�ن عفا عنه فهو مأجور  ،ق؛ ألنه أ�سرمن استیفاء حق نفسه جّر له ذلك تحصیل أجر ذلك الح

ِخَر له في اآلخرة، ال سیما إذا �ان المتروك له مستِحًقا �ان  إذا ،أعظم، و�ن أنظره حتى مات أو جحده فیما �عد ادُّ

جه و�ضیق أو أن �حر  المتروك مستِحًقا �عني إذا �ان ذا عسرة، فتر�ه حیاًء من أن �طلب من شخص ما ال �قدر علیه

 .علیه

الحیاء  وقال ابن قتیبة: معناه أن الحیاء �منع صاحبه من ارتكاب المعاصي �ما �منع اإل�مان، قال ابن قتیبة: معناه أن 

�منع صاحبه من ارتكاب المعاصي �ما �منع اإل�مان، المؤمن �حجزه إ�مانه عن ارتكاب المعاصي، و�ذلك الحیاء هذا 

َي إ�ماًنا �ما ُ�سمى الشيء  ،ارتكاب المعاصي الخلق المحمود �منع صاحبه من اسم ما �فشا�ه اإل�مان، فكأنه منه، فُسمِّ

 .قام مقامه، �ما ُ�سمى الشيء �اسم ما قام مقامه

وحاصله أن إطالق �ونه من اإل�مان مجاز. وحاصله أن إطالق �ونه من اإل�مان مجاز، لماذا ال �كون حقیقة؟ على  

 نه لیس على حقیقته �اعتبار أنه ُ�شبه اإل�مان في �ونه �حجز عن المعاصي، �شبهأشكال إ هعلى ما مشى علیه ما فی

ي هذا الذ ،وجه شبه بین الحیاء واإل�مان هإًذا فی ،والحیاء �حجز عن المعاصي ،اإل�مان، اإل�مان �حجز عن المعاصي

والحیاء شعبة من «الحدیث الصحیح: قرره من في هذا القول. لكن ما الذي �منع أن �كون من اإل�مان ال سیما وفي 

 منها الحیاء. ،فهي حقیقة، �ونه من اإل�مان حقیقة، واإل�مان له شعب �ثیرة »شعب اإل�مان

ن والظاهر أن الناهي ما �ان �عرف أن الحیاء من مكمالت اإل�مان، والظاهر أن الناهي الذي �عظ أخاه ما �ا�قول:  

.  »دعه، فإن الحیاء«هذا وقع التأكید، �عرف أن الحیاء من مكمالت اإل�مان، فل الذي ال  رجلالاتر�ه، فإن التأكید �إنَّ

 ال�عرف هذا خالي الذهن، والظاهر أن الناهي ما �ان �عرف أن الحیاء من مكمالت اإل�مان فلهذا وقع التأكید، الذي 

اء ج ان ز�دً أنت ما تعرف �عني أ، �عرف خالي الذهن عن الخبر �حتاج إلى تأكید، لكن ما �حتاج إلى تأكید خالي الذهن

اء، ج ،�كفیك أن �قال لك: جاء ز�د، لكن إذا راجعت القائل �ما یدل على أنك متردد في قبول الخبر تقول: إن ز�ًدا حضر

 جئت بالم التأكید: إن ز�ًدا لقادٌم نعم. ،و�ذا زاد ترددك أكدت ز�ادة
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 طالب:...

األول نعم  للتردد، و�ذا ُوِجد التردد مع أهمیته مع وجود المؤِ�د یترك مجاًال ؟ صحیح قد �أتي ألهمیة الخبر �حیث ال ماذا

َثًال  َلُهم {َواْضِربْ ، احتاج إلى مؤ�د ثانٍ  ْزَنا َفَكذَُّبوُهَما ْینِ اْثنَ  ِإَلْیِهمُ  اَأْرَسْلنَ  ِإذْ  .اْلُمْرَسُلونَ  َجاَءَها ِإذْ  اْلَقْرَ�ةِ  َأْصَحابَ  مَّ  َفَعزَّ

 .]١٣:١٤[سورة �س:  مُّْرَسُلوَن} ِإَلْیُكم ِإنَّا واَفَقالُ  ِبَثاِلثٍ 

 طالب: لمرسلون.

 ال، الموضع األول مرسلون. . ألنه الموضع األول ؛مرسلون مرسلون  

 ... طالب:

  ؟ماذا

 طالب:...

 .الموضع األول، مرسلون بدون الالم

 ]١٦[سورة �س:  وَن}َلُمْرَسلُ  مْ ِإَلْیكُ  {ِإنَّا، َلُمْرَسُلوَن} ِإَلْیُكمْ  {ِإنَّا، الموضع الثاني: لما أنكروا احتیج إلى مؤِ�د ثانٍ  

لتأكید ا، وقد �كون فاحتاج إلى تأكید، ولما وقع التردد احتیج إلى مؤِ�د ثانٍ  ،الموضع الثاني، فالخبر ال شك في أهمیته

، و�ن لم في نفسها مما ُیهَتم �ه من جهة أن القضیة في نفسها مما ُیهَتم �ه، و�ن لم �كن هناك منِكر. من جهة أن القضیة

 �كن هناك منِكر. 

�تبه  ومنها المفقود، ،ومنها المخطوط ،له مفردات القرآن، وله �تب أخرى منها المطبوع -قال الراغب الراغب األصفهاني

ء، الشعرامحاضرات األد�اء ومحاورات البلغاء و  :كثیرة، لكن من أنفع �تبه المفردات في غر�ب القرآن، ومن أسوأ �تبه

ء وفیها ذ�ر أشیا ،التي فیها ذ�ر المجون  بمحاضرات األد�اء ومحاورات البلغاء والشعراء، هذا على طر�قة �تب األد

لكنه من أسوأ  ،ُ�ستحیا من ذ�رها، صادمة للحدیث مصادمة تامة، الذي معنا، وهذا موجود في �ثیر من �تب األدب

 كتب حتى في عیون الوفي �ثیر من  ،وفي العقد الفر�د ،م في األغانيكتب األدب هذا الكتاب، �عني موجود هذا الكال

 األخبار، لكن هذا من أسوأ ما ُصنِّف في الباب. 

 ثم یؤلف مثل هذا -علیه الصالة والسالم-�عني له ارتباط �كتاب هللا وسنَّة نبیه  ،وتعجب حینما �كون عالم شرعي

 .المؤلف

 طالب:...

ومفتي، وأّلف في فنون الشر�عة من األحكام وغیرها،  ما عنده مشكلة، وابن الوردي قاضٍ ما عندهم مشكلة، �عضهم  ،ال

ا، وذ�ر في مقدمتها أنه قد �عجب القارئ من شخٍص منتسب إلى العلم الشرعي و�قضي  اوأّلف �تبً  في األدب سافلة جد�
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ب أن العلم شيء، واأل ا الحین، هو قلة ذدب شيء آخر. لیته أدب هو�فتي و�ؤلف ثم یؤلف مثل هذا، وما عِلم هذا المتعجِّ

 .إشكال هأدب، �عضهم �فصل بین هذا وهذا، و�رى أنه ما فی

 طالب:...

 .ما، هذا شبه علمنة، أن الدین له مجال وله محل، واألمور الثانیة والمؤانسة لها شيء ثانٍ 

 طالب: ...

 ال، ال ال هذا خطأ خطأ، هذا تصور خاطئ.

 طالب:...

 هاه؟

 طالب:...

 قد�مة. نعم، 

لیتردع  ؛وهو من خصائص اإلنسان ،قال الراغب: الحیاء انقباض النفس عن القبیح، الحیاء انقباض النفس عن القبیح

 عم. فال �كون �البهیمة، البهیمة ما یردها شيء ن ،لیرتدع عن ارتكاب �ل ما �شتهى ،عن ارتكاب �ل ما ُ�شتهى، لیتردع

 طالب:...

 م ُ�شَتهى. أو ما َ�شتهي َ�شتهي أع

ت شتهي فال �كون �البهیمة، البهیمة إذا اشتهإشكال، المعنى واحد. لیرتدع عن ارتكاب �ل ما �ُ  هعلى �ل حال ما فی

 یردها؟ ماذا  ًئا،شی

ن؟ �عني تحتجب النساء عن المجنو  ؟ولذلك ُسئل واحد من العلماء قیل له: أُ�حَتَجُب عن المجنون؟ أُ�حَتَجُب عن المجنون 

 الباب.  ؟ مثل البهیمة من هذاًئا�غى شیجاب من العاقل؛ ألنه من یرده لو قال: هو أولى �الح ،له شهوة وله رغبةإذا �ان 

 لمذموم فالوهو مر�ب من ُجبٍن وِعفة، فلذلك ال �كون المستحیي فاسًقا، �الم مر�ب من ُجبٍن وِعفة، الُجبن إذا ُقِصد �ه ا

 .یثیةجام وعدم اإلقدام على �ل شيء ال یتحقق نفعه فمشبه للُجبن من هذه الحیِرد هنا، لكن الُجبن إذا ُقِصد �ه اإلح

لناس، اال شك أنه �كون محموًدا، فلذلك ال �كون المستحیي فاسًقا، قد �كون الخجول من أفسق فوعفة، و�ذا ُوِجدت العفة 

  العافیة. نسأل هللا ،قدم على �ل ما یر�دوال �ذا، و�ذا خال أ انعم، تجده في المجالس ال �ستطیع أن یتكلم وال یواجه أحدً 

ك الناس ال شو ًیا. ال، هذا غلط، َقلَّ ما �كون الشجاع خجوًال، َقلَّ ما �كون الشجاع خجوًال، یوَقلَّ ما �كون الشجاع مستح

�ل  والخیر ،أنهم یتفاوتون في هذا الوصف، �عني �عض الناس عنده جرأة زائدة، و�عض الناس عنده زائد فیما �قاِبل

 .الخیر في الوسط
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وقد �كون  ،وقلَّ ما �كون الشجاع مستحیًیا، ترى بیاءین، ولیست واحدة على لغة قر�ش، وقد �كون لمطلق االنقباض 

 لمطلق االنقباض �ما في �عض الصبیان. انتهى ملخًصا، �عني من المفردات. 

كون �شیة ارتكاب ما ُ�كَره، فیكون أعّم من أن وقال غیره: هو انقباض النفس خشیة ارتكاب ما ُ�كَره، انقباض النفس خ

ون تهم �ستهجنا؛ ألنه قد �كون الفعل ما فیه ما �منع من جهة الشرع، لكن في عرف الناس وعاداا، أو عقلی�ا أو ُعرفی� شرعی� 

من حیث الشرع هذا هو  امن �فعل هذا، فیستحیي منه، وقد �كون العقل �حجز عن مثل هذا التصرف، و�ذا �ان ممنوعً 

ا ممنوع شرعً  ا أو ما �ستحیا منهمقابُل األول فاسق، إذا �ان شرعی�ا إذا �ان �ستحیي حیاًء شرعی� األصل أن ُ�ستحیا منه، و 

ادة التي �الُعرف والع امن جهة العقل فمقابله مجنون، و�ذا �ان ممنوعً  افمقابله فاسق، و�ذا �ان ما ُ�ستحیا منه ممنوعً 

  الناس فمقابله أبله. جرت بین 

لمتدینون، وال ا ینتقده ، الاوال ُعرفً  وال عقًال  اال شرعً  ،ُینتَقد علیه، ُینتَقد علیه ًئافاإلنسان علیه أن �كون نبیًها، ال �فعل شی

ال نوًنا و مج عقالء الناس، وال ما جرى في عاداتهم وأعرافهم فینتقده ولو عامة الناس، �جتنب هذا �له؛ لئال �كون فاسًقا وال

 أبله. 

من  أي أثرٌ  »الحیاء شعبة من اإل�مان«: -صلى هللا علیه وسلم-قال، �عني هذا الغیر الذي قال: وقال غیره، وقوله 

ن أجزاء مأو أثر من آثار اإل�مان. أثر من آثاره، و�قتضى �ونه شعبة أنه جزٌء من أجزائه، ال أثر من آثاره، جزء  ،آثاره

 الحلیمي له المنهاج في شعب اإل�مان، مطبوع في ثالثة -ره، وقال الحلیمي: حقیقة الحیاءأي أثر من آثا -اإل�مان

 حقیقة الحیاء خوف الذم بنسبة الشر إلیه، حقیقة الحیاء خوف -ُشعب اإل�مان للبیهقي، أصله هذا مجلدات، وهو أصل

 ستحیا منه فعل محرم فالحیاء في هذاالذم بنسبة الشر إلیه، وقال غیره: إن �ان في محرم فهو واجب، إن �ان ما �ُ 

ه: �عني فیما �قابله، و�ن �ان في مباح فهو الُعرفي، وهو المراد �قول ،الموضع واجب، و�ن �ان في مكروه فهو مندوب

ما �ستحیا م�عني فُیتَرك ما ُ�ستحیا منه من جهة الشرع، سواء �ان محرًما أو مكروًها، أو  ،»الحیاء ال �أتي إال �خیر«

و همباح إنما و�جمع �ل ذلك أن المباح إنما هو ما �قُع على ِوفق الشرع، إثباًتا ونفًیا، أن ال ،ن جهة الُعرف والعادةمنه م

 .ما �قع على وفق الشرع إثباًتا ونفًیا

وُحكي عن �عض السلف �قول: رأیُت المعاصي مذلة فتر�تها مروءة، فصارت د�انة، رأیت المعاصي مذلة فتر�تها  

 رت د�انة. مروءة فصا

ومهما عال قدره، �قول الحسن البصري: فإنهم و�ن همججت بهم البغال  ،والعاصي ذلیل مهما �انت منزلته بین الناس

ل في �عض األوقات أو في �عض األز  مان وطقطقت بهم الَبراذین فإن ذّل المعصیة ال �فارقهم. فالعاصي ذلیل، و�ن ُ�جِّ

 .أو في �عض المجتمعات واالجتماعات
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س د بین الناأنا ال أر�د المذلة، ثم لم یزل �ه هذا الُخلق وهذا الترك الذي تر�ه من أجل أال ُینتقَ  ،قول: تر�تها مروءة� 

 فصار د�انة.  ،َتخلَّق على هذا الترك ،فُتخَدش مروءته

لحیاء من ا، وقد یتولد فیستحیي العاقل أن �ستعین بها على معصیته ،وقد یتولد الحیاء من هللا تعالى من التقلُّب في نعمه

 فیستحیي العاقل أن �ستعین بها على معصیته، وقد قال �عض السلف: خف هللا على ،هللا تعالى من التقلُّب في نعمه

 منه على قدر قر�ك منه، �هللا أعلم.  قدر قدرته علیك، واستحيِ 

 طالب: ...

�علم  ال تخفى علیه خافیة، -جل وعال-صورت أن هللا منه على قدر قر�ه منك. �هللا أعلم، إذا ت قر�ه منك نعم. واستحيِ 

 �علم السر وأخفى، فأنَّى لك أن تغیب عنه! ،ما تخفي الصدور

أراد شخٌص أن �عصي فذ�ر ذلك لشخص من العلماء فقال له: إن أردت أن تعصي هللا فال تعصه على أرضه، قال:  

، قال: �یف یراكال تعصي وهو فنه، إذا أردت أن تعصي ین أروح؟ قال: في بیته وتعصیه �عد؟ إلى أن قال: احتجب عأ

 أحتجب عنه؟ قال في خیارات �ثیرة ذ�رها له أنا ال تحضرني اآلن. 

 طالب: إبراهیم بن أدهم.

 لكن أنا ما أذ�ر منها إال �عضها. ،قال؟ خمس خیاراتماذا  ،، هذا إبراهیم بن أدهمنعم

 طالب:...

ین أ ما �قدر نأن یتنفس ،وفي النها�ة حّجر علیه أن �عجز ،ذ�ر الخمسةأنه المهم ین آكل؟ أ ال تأكل من رزقه، قال: من

 یروح؟ 

 �هللا أعلم.  ،منه على قدر قر�ه منك واستحيِ  ،وقال �عض السلف: خف هللا على قدر قدرته علیك

 طالب:...

 نفس الشيء، �له ما هو �صحیح.

 طالب:...

 ال هو مجاز وال هو أثر، هو جزء.

 طالب:...

 لمقصود أن الحیاء جزء، ُشعبة من شعب اإل�مان.ا

 طالب:...

 ال الكالم على الباب.

 طالب:...



 
 

 
 

=yÎwì=}àèÌá_Ägÿ^=F۱٤۱==E=
=

١٠ 

 �كون و�جوز أنه خروج وحینئذٍ  ،في �اب تفاضل أهل اإل�مان، �قول الكرماني: قوله: أخرجوا من اإلخراج خطاً�ا للمالئكة

 لنار.أ��ا من �ان، وفي �عض النسخ وجد �عد لفظ: أخرجوا لفظ: من ا

  �قول: فإن قلت: هل �جوز... 

 ؟ ماذاوالخردل نبات معروف �شبه الشيء القلیل لتعلقه �فعل، 

ق �فعل فإن قلت: هل �جوز أن یتعل ،القلیل البلیغ في القلة بذلك �عني یدخل الجنة من �ان في قلبه أقل قدر من اإل�مان

قال تي هي: ِمن، نقول: أخرجوا من �ان في قلبه مثواحد حرفا جٍر؟ حرفا جٍر من جنس واحد؟ وهو الكلمة االبتدائیة ال

حبة خردٍل حبٍة من خردل من إ�مان، من خردل من إ�مان، هل �جوز أن یتعلق �فعل واحد حرفا جر من جنس واحد؟ 

 .والكلمة االبتدائیة �عني خردل ومن إ�مان

من إ�مان متعلٌق �حاصل آخر. قلت: ال، قلت: ال �جوز، ومن خردل متعلٌق �حاصلٍة أي حبة حاصلة من خردل، و  

ار معلوم أن الجار والمجرور ال بد له من متعلَّق، فهل �جوز أن یتعلق أكثر من جار ومجرور �متعلَّق واحد أو �ل ج

ر له متعلَّق مستقل؟   ومجرور ُ�قدَّ

 طالب:...

 هذا واضح. فمن جنس واحد. من خردل من إ�مان، أما إذا �ان من غیر جنس 

ن خردل متعلق �حاصلة أي حبة حاصلة من خردل، ومن إ�مان متعلق �حاصل آخر، أو �قوله: من قلت: ال �جوز م

ة اإل�مان م ولو ُعرِّف لم �فد ذلك. فإن قلت: فكیفی،كان، و�نما ُنكِّر اإل�مان؛ ألن المقام مقتٍض للتقلیل ولو ُعِرف ل

حقیقة م من ُعرف الشرع أن المراد من اإل�مان هو الألنه ُعل ؛ببعض ما �جب اإل�مان �ه ألنه إ�مان ما؟ قلت: ال �كفیه

 وِقَرب، َبب �ُقر�ةٍ المعهودة، ُعرِّف أو ُنكِّر؟ ُعرِّف أم ُنكِّر؟ �ما تنبت الِحّبة �كسر الحاء وشدة الباء: بذر العشب جمعه حِ 

 ابن حجر ما قال...

 طالب:...

ل: ح. وهنا �قو : الِحبُة جمع بذور النبات واحدُتها َحبة �الفتعلى غیر هذا. الِحبة �كسر أوله، قال أبو حنیفة الدینوري نعم، 

 وجمعها ِحبب �ِقر�ة وِقَرب.  ،الِحبة مفرد

 .أحسن هللا إلیك

الةَ  َوَأَقاُموا َتاُبوا {َفِإنْ : "�اب قول هللا تعالى: -رحمه هللا تعالى-قال    ُفورٌ غَ  للااََّ  ِإنَّ  َسِبیَلُهمْ  واَفَخلُّ  َكاةَ الزَّ  َوآَتُوا الصَّ

 حدثنا عبد هللا بن محمد الُمسِندي قال: حدثنا أبو". ]٥:التو�ة[ }َرِحیمٌ 

 الُمسَندي الُمسَندي. الُمسَندي، �كسرة عندك؟

 .ال طالب: ال
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ال: قبن محمد،  حدثنا شعبة عن واقد :روح الَحرمي بن عمرة، قال "حدثنا عبد هللا بن محمد الُمسَندي قال: حدثنا أبو 

دوا أن ُأمرت أن أقاتل الناس حتى �شه«قال:  -صلى هللا علیه وسلم-ث عن ابن عمر أن رسول هللا سمعُت أبي �حد

والهم، إال ماءهم وأمدال إله إال هللا، وأن محمًدا رسول هللا، و�قیموا الصالة و�ؤتوا الز�اة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني 

 ".»�حق اإلسالم، وحسابهم على هللا

 ؟عِفيعبد هللا بن محمد الجُ 

 طالب: ... 

 ؟ ماذا

 طالب:...

 .نعمعندك، الكرماني، 

 طالب:...

 هاته هاته. 

 طالب:...

 مسألتنا من أین جاءت نسبة البخاري الُجعِفي؟  دعنا نرى  ،اصبر

 �الوالء، والبخاري ُجعفي ،منهم ُصلِبّیة افصار هذا ُجعفی�  ،من هذا؛ ألن جّد البخاري أسلم على ید جّد هذا، وهو ُجعفي

 ...إخوان ما أدري. كلكم �ا �هللا ش

 �قول: قوله عبد هللا بن محمد الُمسَندي �ضم المیم وفتح النون أحد أجداده هو مولى أجداد البخاري. 

ٌن في الروا�ة في الروا�ة نو�ن، لكن الروا�ة رواة الصحیح �عني �لهم على الت ،�عني و�ن جازت إضافته ،�اٌب هو ُمنوَّ

روا�ة و�ن �انت ال وتجوز اإلضافة أي �اب تفسیر قوله، ،]٥:التو�ة[}َتاُبوا {َفِإنْ في تفسیر قوله تعالى:  والتقدیر: هذا �ابٌ 

فر إلى على خالفه. أي �اب تفسیر قوله، و�نما جعل الحدیث تفسیًرا لآل�ة؛ ألن المراد �التو�ة في اآل�ة الرجوع عن الك

ا أن ال حتى �شهدو «: -صلى هللا علیه وسلم-فر إلى التوحید، فسره قوله التوحید، المراد �التو�ة في اآل�ة الرجوع عن الك

 �عد هللا إله إال الُیتاب منه، وهؤالء الذین شهدوا أن  اسا�قً  ا؛ ألن التو�ة تقتضي ذنبً »إله إال هللا وأن محمًدا رسول هللا

 ؟ ماذامن �عد 

المشرك، حتى �شهدوا أن ال إله إال هللا �عني �قلعوا عن من الذي ُ�قاَتل؟ هو  »أمرت أن أقاتل الناس«�عد أن أشر�وا، 

فیكون إسالمهم تو�ة لهم، حتى �شهدوا أن ال إله إال هللا وأن محمًدا رسول هللا، و�ین اآل�ة والحدیث مناسبة  ،شر�هم

العصمة في الحدیث �معنًى و  ]٥:التو�ة[}َسِبیَلُهمْ  {َفَخلُّواأخرى، و�ین اآل�ة والحدیث مناسبة أخرى؛ ألن التخلیة في اآل�ة 

وهي  ،واحد، ألن التخلیة في اآل�ة والعصمة في الحدیث �معنى واحد، ومناسبة الحدیث ألبواب اإل�مان من جهة أخرى 
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الرد على المرجئة، حیث زعموا أن اإل�مان ال �حتاج إلى األعمال، �عني ما قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى �شهدوا أن 

، لقلنا اإل�مان �كفي، ال بد من عمل، و�ال ما ُ�َكّف عنهم، وأن محمًدا، و�قیموا فقطمحمًدا رسول هللا ال إله إال هللا وأن 

فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إال �حق اإلسالم، وحسابهم على «الصالة و�ؤتوا الز�اة، ال بد من العمل، 

 . »هللا

ال ال: ال إله إقأقتلته �عد ما «قال:  -علیه الصالة والسالم-تله أسامة، والنبي قد �قول قائل: الذي قال: ال إله إال هللا وق

ه، ، لكن بدون مهلة، لو ُأمِهل ومرت الصالة وما صلى مثل هذا ما ُ�َكّف عنما اشُترط عمل وال عِمل عمًال  »هللا؟

 .ن اإل�مان ال �حتاج إلى العملحیث زعموا أ ،ومناسبة الحدیث ألبواب اإل�مان من جهة أخرى وهي الرد على المرجئة

فتح �وهو �فتح النون �ما مضى، قال: حدثنا أبو َروح هو  ،قوله: حدثنا عبد هللا بن محمد زاد ابن عساكر: الُمسَندي 

 . ثبتت فیهُتحَذفالالم َحَرمي، وهو اسٌم بلفظ النسب، ثبتت فیه األلف و  :الراء، قوله: الَحَرمي �فتح المهملتین ولألصیلي

 نعباس �جوز أ لف والالم وُتحَذف. ال هذه التي �جوز إثباتها وحذفها إذا �انت ِلَلْمِح الصفة، ِلَلْمِح األصل، إذا قلت:األ

ي من َلْمح للصفة الت هفی االعباس فمع �ونه عَلمً  :لكن إن قلت ،عباس هذا عَلم على شخص :تقول: العباس، حینما تقول

 لو قلت: ولید والولید، وغیرها من األسماء التي تأتي �ال و�دونها. وهي العبوس، مثل ،أجلها ُسمِّي بهذا

 مثل مكي بن إبراهیم اآلتي �عد، أّول موضع یِرد فیه مكي بن إبراهیم أین؟ 

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

ي هو لذلمكي اوتسعة أول حدیث یرد فیه اني الذاكرة مائة تال، ذاك الُحمیدي الحدیث األول، ال، أنا أتكلم، �أني ما خان

 أول الثالثیات.

 طالب:...

 أول الثالثیات فصحیح �المه. :الكرماني إذا قال انظر؟ لكن ما قبله شيء؟ ماذا

 طالب:...

 ثاني الثالثیات، را�ع الثالثیات. ،أول الثالثیات :الكرماني �قول

 طالب:...

الَحَرمي و ابت ثالكرماني: أبو َروح �نیته، واسمه  وقال .خالص انتهى اإلشكال. الحمد هلل. مثل مكي بن إبراهیم اآلتي �عدُ 

ه نسبته، �ذا قال، وهو خطٌأ من وجهین، وهو خطأ من وجهین أحدهما في َجْعله اسمه نسبته، والثاني في جعله اسم جدّ 

 ؟واسم أبي حفصة نابت، الكرماني قال: ثابت ،اسمه، وذلك أنه َحَرمي بن عمارة بن أبي حفصة



 
 

 
 
 

١
٣ 
 

 

^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹¶4ò=١٣ 

 طالب:...

 .ال

 ،واسم أبي حفصة نابت �النون، و�أنه رأى في �الم �عضهم واسمه نابت ،أنه َحرمي بن عمارة بن أبي حفصة وذلك 

فظّن أن الضمیر �عود على َحرمي، و�قول: واسمه �عني أ�ا حفصة جّده، قال: َحرمي بن عمارة بن أبي حفصة واسمه 

 .ما أعاده على أبي حفصة ،نابت، فأعاد الضمیر على حرمي

فظن أن الضمیر �عود على َحرمي؛ ألنه المتحدَّث عنه، ولیس �ذلك،  ،و�أنه رأى في �الم �عضهم واسمه نابتقال:  

و هألنه األقرب، وأكَّد ذلك عنده وروده في هذا السند الحرمي �األلف والالم ولیس  ؛بل الضمیر �عود على أبي حفصة

دتها، لمولد والمنشأ والمسكن والوفاة، ولم �ضبط نابًتا �عاألنه �صري األصل وا ،منسوً�ا إلى الحرم �حال؛ ألنه �صري 

 .و�أنه ظنه �المثلثة �الجاّدة، والصحیح أن أوله نون 

اقد بن و زاد األصیلي �عني ابن ز�د بن عبد هللا بن عمر، فهو من روا�ة األبناء األبناء عن اآل�اء،  ،عن واقد بن محمد 

 ابن اسمه واقد، صح؟ هللا بن عمر، مع أن ابن عمر له بن ز�د بن عبدمحمد سمعت أبي، �حدِّث عن ابن عمر، محمد 

 طالب: ...

 ما تدري؟ 

 طالب:...

 ما أدري.: عبد هللا تقول اما تدري؟ هات التقر�ب الثاني. أنت مرجعنا �ا أ�

 طالب:...

 هات. 

ض هو. �عني جاء في �ع لیسما  ،واقد بن عبد هللا، �قول: هو واقد بن محمد بن ز�د بن عبد هللا ُنسب لجد أبیه، ال

 .األسانید عن واقد بن عبد هللا فصار منسوً�ا إلى جّده

بیه لكن روا�ة الشخص عن أبیه عن جّده أقل، وواقد هنا روى عن أ ،�قول: فهو من روا�ة األبناء عن اآل�اء وهو �ثیر 

ز د قاله ابن حبان، وهو عن شعبة تعز�عن جده عن جد أبیه، وهذا الحدیث غر�ب اإلسناد، تفّرد بروایته شعبة عن واق

ن بتفّرد بروایته عنه َحرمي هذا وعبد الملك بن الصباح وهو عز�ز عن حرمي تفرد �ه عنه المسندي و�براهیم بن محمد 

بو أعرعرة ومن جهة إبراهیم أخرجه أبو عوانة وابن حبان واإلسماعیلي وغیرهم، وهو غر�ب عن عبد الملك، تفرد �ه عنه 

فاتفق الشیخان على الحكم �صحته مع غرابته، ولیس هو في مسند أحمد على  ،ك بن عبد الواحد شیخ مسلمغسان مال

 سعته. 
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تبعد قوم وقد استبعد قوٌم صحته، �أن الحدیث لو �ان عند ابن عمر لما ترك أ�اه ینازع أ�ا �كر في قتال مانعي الز�اة، اس

عرفونه اه عمر ینازع أ�ا أ�ا �كر في قتال مانعي الز�اة، ولو �انوا �صحته �أن الحدیث لو �ان عند ابن عمر لما ترك أ�

 إله إال أمرت أن اقاتل الناس حتى �قولوا ال«: -علیه الصالة والسالم-لما �ان أبو �كر �قّر عمر على االستدالل �قوله 

ب نتها في �تاصالة الز�اة؛ ألنها قر�؛ إذ قال: ألقاتلن من فّرق بین الإلى القیاس و�نتقل عن االستدالل بهذا النّص  ،»هللا

ولو �ان  ،هللا، والجواب أنه ال یلزم من �ون الحدیث المذ�ور عند ابن عمر أن �كون استحضره في تلك الحال

�عني  ،عدولو �ان مستحضًرا له فقد �حتمل أال �كون حضر المناظرة المذ�ورة، وال �متنع أن �كون َذَكره لهما � ،مستحضًرا

من  بل أخذه أ�ًضا ،ه لهما �عني ألبي �كر وعمر، ولم �ستدل أبو �كر في قتال مانعي الز�اة �القیاس فقطابن عمر ذ�ر 

م ینفرد قال أبو �كر: والز�اة حق اإلسالم، ول »إال �حق اإلسالم«في الحدیث الذي رواه:  -علیه الصالة والسالم-قوله 

ى هللا تعال �ادة الصالة والز�اة فیه �ما سیأتي الكالم علیه إن شاءبل رواه أبو هر�رة أ�ًضا بز  ،ابن عمر �الحدیث المذ�ور

 في �تاب الز�اة. 

ي. �عن ،الغرا�ة نسبیة في هذا الموضع :كیف قال غر�ب؟ وهذا الحدیث غر�ب اإلسناد تفرد بروایته شعبة عن واقد، �عني

 اة، علیه إن شاء هللا تعالى في �تاب الز��ما سیأتي الكالم  ،بل رواه أبو هر�رة أ�ًضا بز�ادة الصالة والز�اة فیه

نَّة قد تخفى على �عض أكابر الصحا�ة، و�طلع علیها آحادهم، ولهذا ال یلتفت إلى  آلراء اوفي القصة دلیٌل على أن السُّ

 ت عن هللاثب ولو قو�ت مع وجود سّنة تخالفها، ولهذا ال یلتفت إلى اآلراء ولو قو�ت مع وجود ُسّنة تخالفها؛ ألن العبرة �ما

ألقیسة �قول: إذا جاء نهر هللا �طل نهر معِقل. وجمیع ا -رحمه هللا-، واإلمام مالك -علیه الصالة والسالم-وعن رسوله 

وال  ،لفهاواآلراء المصادمة للنصوص مخالفة لها فاسدة االعتبار، ولهذا ال یلتفت إلى اآلراء ولو قو�ت مع وجود ُسّنة تخا

نَّة  ؟�یف خفي على فالن وهو مهتم ومعتنٍ  ؟ن�یف خفي ذا على فال :�قال �عني حدیث خفي على شخص له عنا�ة �السُّ

كیف خفي علیه هذا؟ أ�خفى علیه؟ خفي على أكابر الصحا�ة، عمر في أكثر من قصة، �خفى علیه الخبر وُ�نبِّهه له 

ى هذا نقف عل »ُأِمرتُ «وفِّق. قوله: �یف خفي ذا على فالن �هللا الم :�عض أصاغر الصحا�ة �أبي سعید مثًال، وال �قال

 في بدا�ة شرح المتن.

 طالب:...

 . اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك.نعم

 طالب:...

ذا هعفة أو �ان سبب �الفإذا اتصف مع الُجبن  ،ال ال، ال ال، الجملة الُجبن عدم اإلقدام على الشيء مقابل الشجاعة

 .-علیه الصالة والسالم-وم، تعوذ منه النبي و�ال فاألصل مذم االُجبن العفة صار محمودً 


